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MEZA SAINTIA

Sartzian:

Egun Hun eta Hunki Jin, heben algargana bildu zidiener: pastoral
kaiak eta pastoralzaliak, iiskalzaifi jaunak, herritar maitiak.

Agur eta Hunki Jin zier oroer, "Xiberako botza" irratiaren bidez
gure iirhatsari jiintatzen zidiener.

Egiin Barkoxen, besta handia diigii, Pierra Topet-Etxahun koblaka
riaren uhuretan. Sortii zen, orain diala berrehiin urthe, herri huntan,
Maria Maidalenako bide onduan... eta bere kantoriak iitzi deizkii, bere
bihotz goguen berri emaile, bethi gure bihotzaren hunkigarri, alagerazle.
Segiir, herriak ez diitii galtzera iitziko!

Besta hau hasten diigii Elizan: "Eliza, Herriaren bihotza"! Uste diit,
Etxahunen bihotza zela ere: sinheste handiko gizona izan da, haren
kantorer behatzen bagira, ikustera emaiten deikii nula, bere bizitze male
rusian, jakin izan dian Jinko Jaunaren othoizten... Saintii? Orhit gitian,
saintiitarziina eztela gure indarren eta berthiiten helbiiria edo saria, bena
bai gure Aitaren miserikordiaren dohaina...

Pheredikia:

"Minez, maitez, errabiaz" pertsutan ari zen Etxahun, dio Aita
Iratzeder-ek.

Udiiritzen zait, othoitzian ere hala hala ari zela gure Etxahun fama
tia: Testamentii Zaharreko Psalmistak bezala, "minez, maitez, errabiaz..."
eta beharrcz "oihiika ZelUko Jinko Jaunari: Aitari pharkamentii galtha
tzen, kurutxen gainen itzatlirik den Semiari bermatzen, bethi prauben
eta jente xehiaren althe agertii beitzen, Izpiritii Santiaren indarra eta
siigarra deitzen.
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Gore Aita· zelietan zirena...
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Aita, ziltan dilzil bazterrik gabe-ko zilzentarzilna, behin ere agortzen
ez den iitilrria, ziltarik zizkiitzil sortzen amodiua, bizia eta zorihuna...

Gure Aita, guria zira, zure Seme lesu-Kristoren medioz... Guri
beha, entziiten diltiitzii gure deiak, baitezpadako errespetiarekin gure
libertatia uhuratzen diiziilarik. Bethi emaile, emaiten deikilzil, emaiten
zira zihaur, thai gabe pharkazale!

Zilk giltiizil egiten aurhide, anaie, gilziak zure seme, algar maithatiiz,
algarrekin Bizitiiz, ber boztariuan pharte liant izan gitian.

Zelietan zira... eta gurekilian... Milndiiko eremil giiziak zure eskil
pian diltiiziilarik, hor zira, heben zira, gure ondotik zabiItza gure ilrhats
eta gogoeta giizietan gure lagiintzale!

Saintu egin bedi zure izena...

Zure Semia igorri deikilzil, zure Hitza, zure Promesa. Mezii eta
Berri Hun hori eztadin desertii zabalian gal eta zabal ditian gizonen
beharri-bihotzak, amorekatik eta ikas dezen gure Aita zirela, fedediin
bilhakatiirik nahi ziltiigil laidatii, ospatil; beldiirrik gabe, basa-ahalkerik
gabe, berme eta libro zinezko zure seme-alhabe bilrhagertii; bake-egile
gure anaigua iikhatii edo ezeztatil gabe. Bake-mezi.ilariak eta bake-egiliak
beitira zure erakusle eta jakiliak milndii huntan.

Ethor bedi zure erreinua... (zure Erresuma)

Horra zaikii eta hor diigii ...

lin ditian arren egiinak, zuifietan ere gizonak gero eta gehiago gizon
agertilko beitira, ohartuz -praube ala aberats, azkar ala flakil, handi ala
xehe- oro ber Aitaren semiak direla (desbardin izanak gatik, ildiiriz
bederen), baketilrik berekilan eta bestekilan. Agert eta heda ditian egil
nak, zuifietan ere photerediinak besten, txipien zerbiltxari eta lagilntzale
eginik beitirateke... Oken dienek beren ilkhenak behardiinantekin pharte
katuko beitiltie...

Egin bedi zure nahia zelian bezala liirrian ere...

Egilnetik egiinila, ixil ixila, harabots handirikgabe, bere bideia egiten
dizii zure nahiak. Lagilnt gitzatzii zilzenaren, jiiztiziaren, anaitarziiharen
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aide bethi jokatzen. Zure hatsak, zure Izpiritiak etxek gitzala bethi iratza
ririk, txiitik, goaita... etsai eta herioaziak ihes igor ditzagiin. Halaz, Izpiri
tii saintiaren indarrari esker, miindii huntan has dadin sortzen betiereko
irustarziin edo zoriona.

Emagiizii gaur egiin hontako ogia...

Liirrak sortzen deikun ogi hori, gure anaie gizonek emaiten deikien
ogia... Eztiigii sobera metatii edo athetii behar biharko, egiin, gosian gure
anaie behardiinen iiztia irriskatzen balinbadiigii.

Emagiizii ere Ogi Bizia, Ogi saintia, zeliitik jaitxia, egiazko anaitarzu
naren hazle edo harkiirria, zelUkuaren promesa eta azia!

Parkatii gure zorrak, giik ere zordiiner parkatzen diegiinaz geroz...

Bethi pharkazale, sekiila etsitii gabe iirrikalkor, zure Semiak Kiirii
txian itzatiirik eman dikiizii zure bihotzaren eta nahiaren berri: giik ere
behar diigiila jakin izan bester pharkatzen, gihaur nahi bagira pharkatiirik
izan! Zure izenaz baliatzen direnek, zure Elizan algarganatzen direnek,
behar die seifiale hori etxenplii hori eman, zure amoriuaren lekhiiko
agertiiz, egiazki zure dizipiilii...

Eta ez gii tentaldirat eraman...

Ez gitzatziila iitz herra-bidetan galtzera. Badakiziigii gurekilan zirela,
gure zorigaitzetan, maliirretan, nahigabetan eta herstiiretan... Emagiizii
gure min eta phenen garhaitzeko indarra. Emagiizii koraje eta pazentzia:
lotsarik gabe nahigabezko gerthakarietan gainia har dezagiin. Zeren zii
beitzira gure in-darra, gure harroka. Ziitan giitiizii bermatzen, eta ez gure
huntarziin edo borroketan.

Bena athera gitzatzu gaitzetik...

Zure Izpiritiak argi eta finka ditzala gure erabaki, xede eta delibera
mentiak...

Algar-gana bil gitzala, denak batian latzdiira, lotseria, etsitze giizier
biihiir gitian.

Handikeriak, lazakeriak, iizkiirdiirak gure bidetik baztertiirik eta ohil
tiirik, ez ditzagiin iitz sos-gosia eta berekoitarziina gure bihotzaren gogor
tzera eta galtzera.
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Agert gltIan, eta joka, gosiak eta gizonaren gaixtokeriak zapaltGrik,
matatiirik, ezeztaturik, suntsiturik etxekitzen dutien gizon eta gizalden
althe ... , zuzen-kuntrezko edo zGzen-gabeko gisa orotako egitatiak salha
ditzagun, eta ahalaz egoitx...

Izan ditian azkenekoz, gizon bakotxarentako zuk Aita Zelukua, nahi
dututzun huntarzunak: ogia, bakia, libertatia, anaitarzuna!

Amen


